UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH

Zawarta w dniu 27.12.2017 roku, w Tychach, pomiędzy:
„Śródmieście” Sp. z o.o. z siedzibą w 43-100 Tychy, al. Marszałka Piłsudskiego 12, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod Nr
KRS 0000149703, NIP 6462371001, Regon 276063392, Kapitał zakładowy 62.360.500 zł, w imieniu
której występuje:
Bogdan Białowąs – Prezes Zarządu
zwaną w dalszym ciągu umowy” Zleceniodawcą”
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszym ciągu umowy” Zleceniobiorcą”
o następującej treści:
§1
Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonywanie usług transportowych polegających na przewozie
hurtowych ilości gazety „TWOJE TYCHY” na trasie Drukarnia Polskapresse, Sosnowiec – Milowice, ul. K.
Baczyńskiego 25a – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, ul. Towarowa 1, 43 – 100 Tychy oraz
Śródmieście Sp. z o.o., 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 12.
§2
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) podstawienia transportu w wyznaczonym przez Zleceniodawcę miejscu oraz o ustalonej godzinie
– 22.00
b) odbioru prasy za pokwitowaniem dokumentu, które powinno zawierać liczbę dostarczonych
egzemplarzy (z podziałem ilościowym na poszczególnych odbiorców), załadowania jej na
samochód, dostarczenia prasy do PKM w, Tychach oraz siedziby Śródmieście sp. z o.o.,
przekazania jej wraz z dokumentami wyznaczonej osobie.
c) informowania na bieżąco osobę wyznaczoną o sytuacjach nietypowych, mogących zakłócić lub
opóźnić dostawę prasy,
d) zapewnienia transportu zastępczego na wypadek awarii lub innych zdarzeń mogących zakłócić
jazdę pojazdu i uniemożliwiających wykonanie usługi w terminie.
2.

Usługę określoną w pkt. 1 Zleceniobiorca wykonywać będzie w każdy poniedziałek miesiąca.
O zmianie dnia wykonania usługi Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania
Zleceniobiorcy (e–mailem na adres katowice@tom-trans.net) z wyprzedzeniem 3 – dniowym.
§3
1. Z tytułu należnego wykonania zleconych usług transportowych, Zleceniobiorcy będzie
przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
a) – ……. zł w przypadku pojazdu o ładowności do 1.000kg oraz 2 paletowym miejscem
ładunkowym
b) –
…… zł w przypadku pojazdu o ładowności do 1.500kg oraz 3 paletowym miejscem
ładunkowym
za każdy wykonany przewóz, zgodnie z kalendarzem wydawniczym.

2. Całkowita wysokość wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy z tytułu realizacji zapisów
niniejszej umowy nie przekroczy kwoty …… zł.
§4
1. Do powyższej kwoty wynagrodzenia będzie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.
2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy płatne będzie na jego rachunek bankowy ING Bank Śląski S.A.
Opole – 67 1050 1504 1000 0023 3707 5739 w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej
przez Zleceniodawcę faktury.
§5
1.

2.

Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą transportowanego towaru od momentu jego
pokwitowania w miejscu odbioru do czasu doręczenia go do wskazanego przez Zleceniodawcę
magazynu obciąża Zleceniobiorcę.
Ewentualne szkody Zleceniodawcy, wynikające z pkt.1 niniejszej umowy jak również inne
udokumentowane szkody powstałe w wyniku niewywiązania się Zleceniobiorcy z przyjętych na siebie
obowiązków, Zleceniodawca będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Zleceniobiorcy.
§6

Umowa została zawarta na czas określony, począwszy od dnia 01.02.2018 r. do 31.12.2018 roku.
§7
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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